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Załącznik Nr 1 do SIWZ  
 

 

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA 
 

REGON 192529622 

NIP: 579-000-73-40 

PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. 
Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D 

PRZYCHÓD ZA 2011 ROK 4.831 tys. PLN  

LICZBA PRACOWNIKÓW 54 

Kontakt Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. ul. Gen. de 
Gaulle1a 71 82-200 Malbork – Janusz Przybylski 

Tel.55 647 85 50 wew. 36, fax 55 647 85 50 wew. 46 
e-mail: mzk@mzk.malbork.pl    

Miejsce ubezpieczenia: 82-200 Malbork, ul. Gen. de Gaulle`a 71 

Adres strony internetowej www.mzk.malbork.pl 

 

SZKODOWOŚĆ MZK w Malborku sp. z o.o. – wg załącznika nr 13 
 

 
Zadanie I 

 
1. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 
 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia powinien obejmować, co najmniej wymienione ryzyka: 
 
a. Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, 
b. Bezpośrednie uderzenie pioruna, 
c. Eksplozja, 
d. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 
e. Upadek drzewa i innych przedmiotów  

f. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, 

g. Huk ponaddźwiękowy, 
h. Powódź rozumiana jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w 

zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód gruntowych, sztormu i 
podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam, 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek obfitych opadów atmosferycznych, topnienia 

mas lodu i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów 
kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk 

i. Deszcz nawalny, 
j. Huragan, 
k. Grad, 
l. Ciężar zalegającego śniegu i lodu oraz skutki ich osuwania, 
m. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi, 

n. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi, 
o. Zalanie rozumiane jako wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne 

substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii 
instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., 

cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji 
spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur. 

p. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem 

ubezpieczenia, 
q. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. 

 
Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane 
z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia 
działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją, jeżeli ratunek ma na celu 

zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie. 
 

 

mailto:mzk@mzk.malb
http://www.mzk.malbork.pl/
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Przedmiot ubezpieczenia: Suma 

ubezpieczenia 
w zł 

Składka w zł Franszyzy 

I – INTEGRALNA 

R - REDUKCYJNA 

Budynek, załącznik nr 7 4.080.675,00   

Budowle, załącznik nr 8 404.936,99   

Maszyny, urządzenia załącznik nr 9 - wg 

wartości księgowej brutto 

641.989,63   

Środki trwałe niskiej wartości w tym 
wyposażenie biur i warsztatów - wg 
wartości księgowej brutto 

20.000,00   

Zapasy magazynowe (magazyn części 

zamiennych, magazyn paliw) 

190.000,00   

Gotówka 5.000,00   

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PRZECIWKRADZIEŻOWA 
Stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice szt. 38, hydranty wewnętrzne szt. 3 typ DN52 
ostatnie badania skuteczności 29.10.2012r. Stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: system 
monitoringu wizyjnego z kamerami szt. 10, dyspozytor 24h/dobę.  
 
2. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 
 

System: na pierwsze ryzyko 
 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej wymienione ryzyka i koszty: 

a. Kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy 
użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca 
ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia, 

b. Rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec 

ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po 
zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po 

otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, 
c. Wandalizm (dewastację) – rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. 
Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków lub lokali, w których to mienie się znajduje. 
 

Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe wypłacane jest zgodnie z klauzulą likwidacyjną i 
automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających 

uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Powyższy 
warunek dotyczy również szkód powstałych w wyniku dewastacji. 
Zasady dotyczące pokrycia kosztów naprawy/wymiany zabezpieczeń dotyczą również 
sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 

Suma ubezpieczenia na poszczególne rodzaje mienia wpisana jest w tabeli. Ubezpieczeniem objęte są 

wszystkie urządzenia, które znajdują się w poszczególnych rodzajach wykazów ruchomości, 
określonych poniżej. 

Przedmiot ubezpieczenia: Suma 

ubezpieczenia w 
zł 

Składka w zł Franszyzy 

I – INTEGRALNA 

R - REDUKCYJNA 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki 
trwałe oraz mienie niskiej wartości 

20.000,00   

Gotówka w Kasie nr 1 w siedzibie spółki 
MZK w Malborku: 

- kradzież z włamaniem 

- rabunek w lokalu 

 

 

5.000,00 

10.000,00 
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3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEO W SYSTEMIE ALL RISKS 
 
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej wymienione ryzyka: 

1. Wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego 
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego 
przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: 

2. Działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, 
świadome   i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 

3. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm 
4. Działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także 

w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego 
oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

5. Działanie wody tj. Zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód 

podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, 
gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek 
pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, 

6. Działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 
7. Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie 

gwarancji, 

8. Zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 

9. Szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, 
10. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych 
11. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony 

zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia 
pozostałości po szkodzie 

 

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie all risks ( zakres pełny) 
 

Przedmiot ubezpieczenia: Suma 

ubezpieczenia 
w zł 

Składka w zł Franszyzy 

I – INTEGRALNA 

R – REDUKCYJNA 

U – UDZIAŁ WŁASNY 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny i 

przenośny wg załącznika nr 10 - 
wg wartości odtworzeniowej. 

33 580,00 

 
  

 
 
5.  DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA 
 

 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 
Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody powstałe w związku z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym. 
 

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód 
powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały 
zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu 
przedawnienia. 
 

Ponadto zakres ochrony winien obejmować: 
 

Lp. Zakres odpowiedzialności 

Suma 
gwarancyjna 

na jedno i 

wszystkie 
zdarzenia w 

zł 

Składka 

w zł 

Franszyzy 

I – INTEGRALNA 

R - REDUKCYJNA 

 

Odpowiedzialność cywilna deliktowo-
kontraktowa za szkody wyrządzone w 
związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym mieniem 

500.000zł 
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RYZYKA DODATKOWE 

1. 

Szkody wyrządzone pracownikom 

ubezpieczonego, powstałe w następstwie 
wypadku przy pracy 

500.000zł 

  

2. 

Szkody powstałe w mieniu ruchomym 

podczas wykonywania przez 
ubezpieczonego obróbki, naprawy, 
czyszczenia lub innych usług o 
podobnym charakterze  

250.000zł 

  

3. 

Szkody wyrządzone przez pojazdy nie 

podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC (jeden wózek widłowy) 

100.000zł 

  

 
 

Zadanie II 
 

Ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych 
Postanowienia wspólne 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy, stanowiące własność lub będące w posiadaniu 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. wymienionych w załączniku 11 do SIWZ 
oraz pojazdy, w posiadanie których Zamawiający wejdzie w okresie ubezpieczenia. 

2.  Faktyczne składki za ubezpieczenia poszczególnych pojazdów będą naliczane wg stawek 
podanych w formularzu oferty, dla zaktualizowanych sum ubezpieczenia na dzień rozpoczęcia 

ochrony ubezpieczeniowej przedmiotowego pojazdu. 

3. Podstawowe dokumenty stanowić będą:  
- Indywidualne polisy oraz potwierdzenia OC dla ubezpieczanych pojazdów. 

- Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 
4. Zamawiający przewiduje zawarcie oddzielnych polis dla każdego pojazdu. W ramach zawartej 

Umowy Generalnej - umowa na każdy pojedynczy pojazd będzie traktowana niezależnie - każda 
polisa będzie stanowiła odrębną umowę ubezpieczenia. 

Na dzień ogłoszenia przetargu stan floty to 16 pojazdów, wskazanych w Załączniku nr 11 do SIWZ. 
 

 

1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY 
POJAZDÓW MECHANICZNYCH. 

 
Zakres ubezpieczenia: 
Określony ustawą z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK. 
 
Ponadto ubezpieczenie winno obejmować: 

Wyrównanie okresów ubezpieczenia dla nowo nabywanych pojazdów do 31.12.2013r. na zasadzie 

pro rata temporis co do dnia. 

Jeżeli będzie to miało na celu wyrównanie okresu ubezpieczenia - Zamawiający i Wykonawca 
podpiszą zgodne oświadczenia, że w wyznaczonym terminie strony rozwiążą za porozumieniem stron 

wszystkie będące w toku umowy ubezpieczenia OC bez dodatkowych obostrzeń.  
 
 

Przedmiot ubezpieczenia: Suma 

gwarancyjna 
w zł 

Składka w zł Franszyzy 

I – INTEGRALNA 

R - REDUKCYJNA 

16 pojazdów – zał. 11 5.000.000 

EURO - 
szkody na 

osobie 

1.000.000 
EURO - 

szkody na 
mieniu 
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2.  UBEZPIECZENIE AUTOCASCO 

 
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować, co najmniej wymienione ryzyka: 

1. Uszkodzenie pojazdu wskutek: 
a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, 

zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem. 
b) działania osób trzecich. 

2. Uszkodzenia lub utraty pojazdu wskutek 
a) powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu, 

b) bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i 
zapadania ziemi, 

c) nagłego działanie czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz 
pojazdu. 

3. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego 
kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego użycia. 

 

Ponadto ubezpieczenie winno obejmować: 
1. Nie pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie, 

2. Przyjęcie istniejących, fabrycznych zabezpieczeń przeciw- kradzieżowych za wystarczające, 
3. Odpowiedzialność za szkody w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego 

potwierdzonego wpisem do dowodu rejestracyjnego o ile od dnia upływu terminu ważności 
badania technicznego nie upłynęło więcej niż 30 dni, 

4. Zniesiony udział własny i wykupiona amortyzacja – wariant WARSZTAT (SERWIS), 

5. Wyrównanie okresów ubezpieczenia nowo nabywanych pojazdów do 31.12.2013r. na zasadzie 
pro rata temporis co do dnia. 

6. Assistance Polska - pomoc techniczna i medyczna dla pojazdów osobowych i ciężarowych o 
ładowności do 2 ton. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: Suma 

ubezpieczenia 
w zł 

Składka w zł Franszyzy 

I – INTEGRALNA 

R – REDUKCYJNA 

U – UDZIAŁ WŁASNY 

3 pojazdy – załącznik nr 12 1.305.000zł   

 

3. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW 

POJAZDU MECHANICZNEGO. 
 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować 
Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. 
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia: 

1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego 
wypadku lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia przy czym, jeżeli ubezpieczony doznał 
100% trwałego uszczerbku Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy 
ubezpieczenia a w razie częściowego uszczerbku, taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim 
ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku; 

2) świadczenie z tytułu śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia 
objętego umową ubezpieczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; 

3) zwrot poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kosztów jednorazowego nabycia 
protez i środków pomocniczych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia; 

4) zwrot poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kosztów przeszkolenia 
zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia; 

5) zwrot poniesionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kosztów leczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia – do wysokości 10% 

sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 5.000zł; 
6) zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok od miejsca zgonu do miejsca pochowania 

w Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie nie przekraczającej 50% sumy ubezpieczenia, nie 
więcej niż 5 000 zł. 
 

Ponadto ubezpieczenie winno obejmować: 

Wyrównanie okresów ubezpieczenia dla nowo nabywanych pojazdów do 31.12.2013r. na zasadzie 

pro rata temporis co do dnia. 
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Przedmiot ubezpieczenia: Suma 

ubezpieczenia 
w zł 

Składka w zł Franszyzy 

I – INTEGRALNA 

R – REDUKCYJNA 

Następstwa nieszczęśliwych 

wypadków wynikające z poruszania 
pojazdów 1 pojazd wg – zał. 11 

10.000,00   

 
 

Zadanie III 
 

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ (D&O) - 1 
osoba 

 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w 

związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, za które Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność cywilną zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umową lub statutem i 
regulaminem spółki kapitałowej oraz innymi przepisami regulującymi odpowiedzialność członków 
władz spółki na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.  
 
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone spółki wskutek uchybień w 

wykonywaniu funkcji członka władz spółki, w tym także: 
 Roszczenia skierowane przeciwko małżonkowi ubezpieczonego z tytułu wspólności majątkowej, 

w związku z uchybieniami, o których mowa powyżej, 
 Roszczenia skierowane przeciwko spadkobiercom lub reprezentantom prawnym 

ubezpieczonego, w związku z uchybieniami, o których mowa powyżej. 
 
Zakresem ubezpieczenia objęte są również roszczenia wynikające z art. 107, 116 

ordynacji podatkowej.  
 
Suma gwarancyjna: 250.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia / na 1 osobę 
 

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w 
wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, 

jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. 
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60 z późn. zm.) 
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Pieczęć i podpis Wykonawcy 
 
 
 


